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              ATA DA 10ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Abril de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 

quinze dias do mês de Abril do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 

sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e secretariada pelos 

Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira – 2º Secretário.  

Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da 

presença,  constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa.  Havendo 

número legal,  o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário 

que procedesse a leitura da Ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. Sérgio dos 

Santos requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi 

aprovado por unanimidade.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e 

votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação.  

Prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do 

EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIOS Nºs 

177 e 022/2013 do Poder Executivo,  encaminhando os BALANCETES FINANCEIROS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referentes aos 

meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2013, e FOLHAS DE PAGAMENTO referentes aos 

meses de OUTUBRO/2012 a MARÇO/2013, todos através de mídia digital – CD-Rom  - 

desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal Nºs:  063A e 063B – Prestar as informações que relacionam, acerca do 

Consórcio Três Rios, dos Vers. Sérgio dos Santos e Benedito Lélis Renó; 064 – Informar se 

há intenção de efetivar convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, para 

implantar Atividade Delegada, a quantas anda o processo e, em caso negativo, justificar; 

065 – Enviar um relatório acerca dos parcelamentos existentes e devolução dos recursos 

mal empregados, pela gestão anterior, como no caso da obra do Posto de Saúde do Bairro 

Fartura, relatando as providências que serão tomadas pela atual gestão para punir os 

responsáveis; 066 – Prestar informações acerca do planejamento e efetivação da limpeza 

de caixas d’água e dedetização das unidades escolares e demais prédios públicos, 

enviando relatório de realizações e/ou cronograma de atendimento;  067 – Prestar 

informações diversas acerca da Ação de Desapropriação da área, no Bairro Padre José, 

objetivando a construção de um Centro de Zoonose – Canil Municipal e/ou Aterro Sanitário;  

068 – Informar se ainda vigora o Decreto Nº 2764/11, que regulamenta a arrecadação da 

Tradicional “Feira de Quinta de Mês” e, em caso negativo, informar a destinação dada ao 

recurso arrecadado, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 069 – Prestar as informações já 

solicitadas no Requerimento Nº 18/13 cuja resposta enviada não está clara, nem foram 

fornecidos os documentos solicitados; 070 – Prestar as informações já solicitadas no 

Requerimento Nº 04/13 cuja resposta enviada não está clara, nem foram fornecidos os 

documentos solicitados; 071 – Informar qual a data prevista para pagamento do reajuste 

salarial dos servidores municipais;  072 – Informar o motivo do relógio de ponto, no Edifício 

28 de Fevereiro (sede da Administração Municipal) estar desativado; 073 – Prestar  as  

informações  já solicitadas no Requerimento Nº 09/13, cuja resposta enviada não está clara, 

nem forma fornecidos os documentos solicitados; 074 – Prestar  as  informações  já 

solicitadas no Requerimento Nº 30/13, cujo prazo, incluindo o pedido de dilação dos quinze 

dias, já está vencido; e 075/13 – Cópia do laudo técnico de vistoria da ponte improvisada, 

construída pelos moradores no Aterrado, todos do Ver. Benedito Lélis Renó  – desps.: 

Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  145 – 
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Determinar à Secretaria Municipal competente, urgente manutenção dos suportes de 

tabelas, aros, traves e redes, bem como a pintura do piso da quadra de esportes do Bairro 

Totozinho Cardoso, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros;  146 – Determinar aos 

setores competentes da Municipalidade, priorizar e atender os quinze itens de providências 

relacionados e enviados pelos Professores e Pais da EMEF Antonio Alves de Alvarenga, 

Bairro Nhá Luz, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 147 – Notificar a empresa 

responsável pela execução da parte elétrica do Cemitério Municipal, a realizar os consertos 

que se fazem necessários ou, se necessário, até mesmo refazer a obra; 148 – Classificar 

para a função de Coveiro, os funcionários municipais Roberto de Oliveira e Geraldo 

Barbosa Filho, ambos, atualmente ocupando a função de Oficial de Manutenção, ambas do 

Ver. Sérgio dos Santos;  149 – Determinar, à secretaria municipal competente,  um estudo 

para regulamentação do trânsito e estacionamento de veículos pesados ao longo da Rua 

Sebastião Nepomuceno da Silva, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Edney Campos dos 

Santos e outros; 150 – Tomar as medidas cabíveis quanto à limpeza das Estradas Vicinais, 

no que diz respeito à roçada ou desbaste da vegetação nas laterais, dando prioridade a 

Estrada do Contorno, que dá acesso à Usina Parque e adjacências, do Ver. Benedito Lélis 

Renó – desp.: Arquive-se, lida no Expediente; PARECER CFO Nº 14/13 referente ao 

Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Fevereiro/13 

– desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIO AG/IBGE Nº 020/2013, 

comunicando o início do planejamento das Campanhas Censitárias para Contagem da 

População 2015 e Censo Agropecuário 2016,  para os quais o Instituto espera contar com o 

apoio deste Legislativo; OF SSRH.CG Nº 096/2013, do Gabinete do Secretário da 

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, contestando as solicitações ao DAEE para 

reconstrução da Ponte do Aterrado e expondo que tal obra não é do escopo daquela 

secretaria, nem do DAEE,  e que o assunto foi direcionado à Coordenadoria de Defesa Civil 

do Estado, contudo, alertado ainda que, para realização da referida obra, será necessária 

licença ambiental, devido à condição de APM - Área de Proteção de Mananciais e APP – 

Área de Proteção Permanente – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o 

Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ iniciou reportando-se ao seu Requerimento Nº 063-B, dizendo que vem constatando 

as dificuldades para a Prefeitura Municipal conceder reajuste aos servidores municipais, 

mas, por outro lado, a contratação de outros funcionários e, evitando que o Consórcio Três 

Rios seja uma válvula para novas contratações, apresentou esta proposição. Justificando 

seu Requerimento Nº 071, disse que o apresentou por saber que vários servidores 

municipais estão passando por necessidade e que o prazo para o dissídio salarial vence em 

primeiro de maio, portanto, o Sr. Prefeito Municipal ainda tem este prazo para corrigir os 

salários. Com relação ao Ofício enviado pela Secretaria de Saneamento e Recursos 

Hídricos, lamentou a resposta, embora o DAEE não reconheça o pedido porque não foi ele 

quem fez a obra. Expondo fotos no telão, acerca da situação da passagem construída pelos 

moradores, disse que toda problemática é consequente da falta de manutenção, contudo, 

alertou que está prevista uma grande festa no “Roque Donato”, que dependerá do acesso 

construído pelos moradores, onde já caiu uma moto. Acrescentou que já solicitou à Defesa 

Civil, apresentar um laudo acerca da segurança da ponte, pois,  há várias pessoas 

utilizando-a e ainda, por ocasião da festa, a utilizarão durante a noite, correndo o risco de 

acontecer uma tragédia, nas mesmas proporções da ocorrida na cidade de Santa Maria/RS 
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(onde após incêndio, frequentadores da Boate Kiss morreram asfixiados devido ao 

excessivo número de pessoas e as dificuldades para evasão). Falou ainda que o local pode 

não contar com três mil moradores, conforme registrou o deputado Estadual Dr. Gondim, 

mas, considerando o movimento de turistas, há mais de cinco mil frequentadores que se 

expõem à riscos. Considerando o conteúdo do referido o ofício, o orador disse entender que 

a exigência de licença ambiental servirá para o DAEE embargar a obra. Criticou a 

colocação de tubos, alternativa adotada pela gestão anterior do Prefeito Rafael, 

considerando uma decisão irresponsável, enfatizando ainda que foi um projeto mal 

executado, pois, deveriam construir uma ponte. Falou que, através do seu Requerimento Nº 

30, já solicitou informações acerca da obra realizada pela gestão anterior (2009 a 2012), 

para acompanhar a atribuição de responsabilidade à empresa que realizou a obra, 

causando prejuízos ao município. Por fim, requereu ao Sr. Presidente, cópia do OF 

SSRH.CG Nº 096/2013 para respondê-lo à altura. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou 

expondo a foto da passagem do Aterrado, construída pelos moradores, enfatizando que o 

problema persiste desde a época do então Prefeito Feital, quando o DAEE também não fez 

nada para resolver o problema. Disse que também concorda com a necessidade de 

construir uma ponte de alvenaria, todavia, isso será impossível com o recurso no valor de 

duzentos mil reais liberados ao Prefeito Rafael. Enfatizou que também não concorda com a 

construção de outra ponte de forma paliativa, e que a construída pela comunidade é 

precária, portanto, o Sr. Prefeito Municipal não deveria tê-la autorizado, porque se 

acontecer algum acidente, a Prefeitura Municipal também será responsabilizada. Sugeriu 

aguardar a posição da Defesa Civil e reivindicar verba para construir uma ponte definitiva, 

porque, na situação atual, os riscos são grandes. Quanto aos comentários sobre a obra 

deste ou daquele Prefeito Municipal, o orador lembrou que o problema se arrasta desde a 

época do Prefeito Feital (Sr. José Rodrigues Feital Filho) e do Prefeito Nêgo (Sr. José 

Francisco Citrângulo), ou seja,  há muito, as construções rodam e o dinheiro público vem 

sendo jogado fora.  Reportando-se ao Requerimento Nº 71 do Nobre Colega Lélis, 

esclareceu que, conforme a Lei Orgânica, a reposição salarial dos servidores públicos de 

Salesópolis deve ser concedida a partir de janeiro e não maio, conforme disse o autor.  

Ressaltou ainda que há funcionário público recebendo valor inferior ao Salário Mínimo 

Nacional, o que é proibido por lei, portanto, solicitará ao Sr. Prefeito Municipal que conceda 

o reajuste. Justificando sua Indicação Nº 147 e expondo fotos, disse que as empresas 

devem apresentar o serviço bem feito, pois, conforme comprovou em fotos,  a parte elétrica 

do Cemitério está toda exposta e danificada, necessitando ser refeita. Lembrou que esta 

obra não foi barata, custou mais de duzentos e oitenta mil reais, o que demonstra a 

necessidade de fiscalização, tal como fazia o ex-funcionário – Sr. Tercílio, que sempre 

fiscalizou e viveu em prol da comunidade, o qual merece um título de reconhecimento. 

Falou que, quando da conclusão de qualquer obra, o Prefeito Municipal ou seu Secretário 

de Obras têm que dar aval para que o pagamento seja efetuado. Questionou como o ex-

Prefeito avalizou aquela obra, acrescentando que deve ter feito um bom acordo com a 

empreiteira, pois, realizaram um péssimo serviço com o dinheiro do povo. Disse que toda 

denúncia que lhe é trazida tem investigado, que não aceita denúncia anônima porque só 

fala o que consegue provar, como esta obra do Cemitério Municipal. Prosseguindo, 

justificou sua Indicação Nº 148, dizendo que os funcionários citados trabalham no Cemitério 

Municipal, há tempos, sem reconhecimento, aos sábados, domingos, feriados e até durante 

a madrugada, merecendo a classificação proposta que lhes dará direito à insalubridade. 
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Enfatizou que todo funcionário deve ganhar bem para evitar sofrer corrupção, contudo, o ex-

Prefeito Municipal encheu a folha de pagamento, atingindo quase cinquenta e oito por cento 

do orçamento, ou seja, ultrapassou o índice permitido e assim o atual governo está 

impedido de conceder o reajuste, contudo, terá que encontrar alternativa porque, conforme 

a Constituição Federal,  ninguém pode receber salário inferior ao Salário Mínimo Nacional. 

Também justificou seu Requerimento Nº 063-A, lembrando que, no início do consórcio, o 

município contava com inúmeros caminhões e maquinários e, se não estão mais 

disponíveis,  será necessário rever se há vantagem em mantê-lo. Finalizando, retomou 

sobre a sua Indicação Nº 147, dizendo que, se a empresa não vier refazer a obra do 

Cemitério Municipal, enviará o caso ao Ministério Público, pois, se recebeu, deveria ter 

prestado bom serviço.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando 

oralmente seu Requerimento  Nº 65, lembrando o caso do Posto de Saúde do Bairro 

Fartura, cujo recurso foi utilizado para outros fins,  gerando um processo que determinou a 

sua devolução, quando o ex-Prefeito requereu o parcelamento desta dívida, mas não quitou. 

Lamentou que a população do Bairro Fartura ficou sem o Posto de Saúde, contudo, disse 

que está fácil ouvir o que o ex-Prefeito Municipal tem a dizer sobre o assunto, pois ele é 

funcionário da Administração Municipal, está trabalhando e recebendo seu salário mensal. 

Disse que ele também poderá explicar como, embora a Prefeitura Municipal não dispusesse 

de recurso, desapropriou um terreno, no Bairro Padre José, cujo ex-proprietário já disse que 

recorrerá na Justiça porque não concordou com o valor pago. Acrescentou que nada foi 

feito no referido terreno, nem tão pouco ficou reservado recurso para este fim, 

demonstrando a falta de planejamento. Com relação ao OF SSRH.CG Nº 096/2013, disse 

que não se deve tratar de situações mentirosas e, se considerar que o Prefeito Rafael 

oficializou os fatos no dia dois de janeiro, dia seguinte à sua posse, assim como  Deputado 

Estadual Dr. Gondim o fez no dia vinte e dois do mesmo mês, significa que tudo ocorreu no 

mês de Dezembro, portanto, não foi na atual gestão, conforme exposto pelos oradores que 

o antecederam. Registrou que, em reunião junto ao Comando da Defesa Civil, ficou claro 

que apenas duzentos mil reais não serão suficientes para reconstrução da passagem, 

sendo necessários, ao menos, quatrocentos mil reais. Lamentando, registrou que o DAEE, 

com exceção de alguns funcionários que amam Salesópolis,  nunca olhou para esta cidade,  

apenas usufruir da sua maior riqueza que é a água. Lembrou, contudo, que o Engº. 

Josemar, que assinou referido documento, há muito, vem para Salesópolis e conhece os 

fatos, mas, mesmo assim, registra dados em forma de desrespeito para com o Deputado 

Estadual Dr. Gondim, Prefeito Municipal e líderes do bairro. Questionou por quê então 

aquele engenheiro não colocou o número de habitantes do bairro, já que se declarou tão 

conhecedor dos fatos, o que demonstra a incompetência dele que não entendeu que os 

números registrados são aproximados. Quanto ao registro, daquele engenheiro, de que um 

sedentário poderá fazer o citado percurso,  caminhando, em uma hora, sugeriu que ele o 

faça todos os dias. Concluindo, o orador questionou se aquele engenheiro declara que a 

obra não é de competência do DAEE,  por que ele fez esse ofício. Acrescentou que,  se 

Deputado Dr. Gondim foi com o Sr. Prefeito Municipal, o orador e o Ver. Mário levar as 

reivindicações da população de Salesópolis, dentro da Secretaria de Recursos Hídricos, por 

que então não disse o que estava pensando naquela oportunidade, se acovardando e 

abaixando a cabeça e, somente agora, envia tal ofício. Informou que teve conhecimento 

desse ofício, quando da reunião, no DAEE, acompanhando o Sr. Prefeito Municipal, que 

expôs todo o processo.  Ainda sobre o mesmo documento, o orador disse que, no tocante à 
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necessidade de licença ambiental devido à área de APM - Área de Proteção de Mananciais 

e APP – Área de Proteção Permanente, citada pelo Engenheiro Josemar, lembrou de um 

documento, existente desde a gestão do Prefeito Quico, em que o próprio DAEE disse que 

não precisaria de outorga para aquela obra, por ser tratar de obra emergencial, 

demonstrando desconhecimento até de documentos emitidos pelo próprio Departamento, 

sobre a passagem do Aterrado. Lamentou que não cuida nem da área que lhes pertence e 

quer abordar sobre situação que desconhece, sugerindo, portanto, uma reunião para 

mostrar que, basta ter um interessado, para justificar a necessidade da passagem. Lembrou 

que, se houver um aluno apenas, a Prefeitura Municipal deverá busca-lo, garantindo-lhe o 

acesso à educação, portanto, o ofício em questão demonstra a burocracia imposta pelo 

Estado. Enfatizou que o fator primordial é a manutenção, contudo, o DAEE não pode se 

isentar de qualquer responsabilidade, pois, há muito, tudo o que se refere àquela passagem 

é discutido com aquele departamento, desde o então Superintendente – Sr. Ortiz, depois, 

com seu sucessor, o Sr. Borsari e, atualmente, com Sr. Alceu, e todos sempre olharam para 

essa barragem. Por fim, lembrou que o DAEE constrói barragens, mas não cuida, haja vista 

os barcos de pesca que circulam, sem qualquer fiscalização.  O VER. MÁRIO BARBOSA 

PINTO, reportando-se ao reajuste dos salários dos funcionários públicos municipais, disse 

que, realmente, está defasado, tanto que há quem receba apenas quinhentos e vinte e sete 

reais mensais, outros que gastam com transporte, declarando seu apoio a tal reivindicação. 

Disse que, segundo o Sr. Prefeito Municipal, haveria reunião no dia seguinte a esta sessão 

para decidir sobre este caso, acrescentando que a atual situação desmotiva qualquer 

funcionário. Lembrou, contudo, que se o empregado não estiver motivado, o serviço não 

anda, sendo assim, enfatizou que o reajuste é primordial. Quanto ao fato de estar na 

reunião citada no OF SSRH.CG Nº 096/2013, o orador esclareceu que, na oportunidade, 

foram citados como usuários da passagem, a soma de moradores e turistas, e que, mesmo 

estando presente, o Sr. Josemar nada falou, apenas uma japonesa que, à todo tempo, 

colocava empecilho à construção da passagem do Aterrado. Lembrou que o Secretário 

Estadual presente à reunião esclareceu ao Deputado Dr. Gondim que a liberação do 

recurso não competia à sua secretaria, entretanto, orientou a procurar a Secretaria Estadual 

de Defesa Civil, onde realmente os recursos para as obras, ainda que paliativas, foram 

liberados. Citou as dificuldades enfrentadas pelos moradores daquela localidade, 

especialmente, o caso de um senhor que gasta oitenta reais para trazer sua esposa ao 

médico, até esta cidade, quando não consegue que o carro da Municipalidade a busque. 

Ressaltou que, embora a cidade de São Paulo seja uma grande potência, não fosse a água 

de Salesópolis, não sobreviveria, portanto, todos deveriam olhar para esta cidade com mais 

carinho e, até mesmo, dar a ponte de presente para o povo do Aterrado. Informou que, face 

às negociações para renovação do contrato com a Sabesp, o Sr. Prefeito Municipal está 

negociando também a doação de uma ponte definitiva, em contrapartida. Lamentou também 

o relatório assinado pelo Engº. Josemar, pois não mora nesta cidade, não conhece a 

realidade da população de Salesópolis e ainda se faz de cego. Disse que já falou com o 

Deputado Dr. Gondim que esse engenheiro merece uma Moção de Repúdio pela atitude 

tomada, expondo seu nome em todas as repartições, pelo tratamento que dispensou a 

Salesópolis que fornece o maior e mais necessário bem para a sobrevivência, declarando-

se chateado com a atitude dele e dizendo que, se fosse homem de verdade, teria falado o 

que escreveu naquela reunião em que estavam presentes. O orador sugeriu até mesmo a 

transferência daquele funcionário para outra área, que não se relacione com Salesópolis, e 
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ainda seja sugerido a esse engenheiro fazer a caminhada que propôs no seu documento, 

quando ele poderá perder alguns dos seus cento e poucos quilos. Com relação à área 

desapropriada, no Bairro Padre José, para implantação do Canil, lembrou que, em reunião, 

nesta Casa de Leis, a Diretora Municipal de Meio Ambiente falou que, tão logo elaborada a 

Lei Específica, referida área também passará a ser APP, devido à sua proximidade com o 

Rio Paraitinga, totalizando assim cem por cento protegida. Lembrou que o Canil também 

não será solução devido aos movimentos de proteção aos animais. Em aparte, o Ver. 

Claudinei José de Oliveira informou que referida área já é considerada APP se 

considerado o Vale do Paraíba, portanto, a gestão anterior pagou pela desapropriação de 

área irregular. Retomando, o orador acrescentou que esteve pesquisando uma solução 

para os cães soltos pelas ruas da cidade, concluindo que todos os cães que parecem 

abandonados têm dono, portanto, sugeriu um levantamento desses animais, cadastrando 

cada um e seu dono, implantando microchip e castrando-os e, os que realmente não tiverem 

dono,  devem ser enviado para uma ONG para que cuide e os doe, em feiras, como as que 

são realizadas em Mogi das Cruzes. Em aparte, o Ver. Cristian Luiz Candelária disse que 

também fez um levantamento, concluindo que uma das opções, será a implantação de um 

microchip, que custará em torno de quarenta reais por animal, notificando e, se necessário,  

punindo o proprietário pelo abandono do cão. Novamente retomando, o orador finalizou 

sugerindo ainda a parceria com clínicas de castração. O VER. PAULO AROUCA 

SOBREIRA lembrou que a reposição salarial aos funcionários públicos municipais foi um 

dos seus primerios pedidos deste ano, quando o projeto do reajuste para os funcionários 

desta Casa de Leis foi apresentado, portanto, o Sr. Prefeito Municipal tem conhecimento e, 

quando o fizer, deverá fazê-lo com a devida correção.  Quanto ao Engº. Josemar, lembrou 

que, no segundo ano da gestão anterior (2009/2012), o acesso à Barragem de Ponte Nova 

também caiu e contava com aduelas do mesmo modelo das utilizadas na passagem do 

Aterrado. Naquela oportunidade, juntamente com o Deputado Dr Gondim, foi à Secretaria de 

Recurso Hídricos expor o caso à Sra. Dilma Pena (atual Presidente da Sabesp), quem 

liberou,  na mesma hora, setecentos e oitenta mil reais para as obras então necessárias, ou 

seja, essa mesma secretaria que agora alega não poder liberar recurso financeiro, 

enfatizando que, se o acesso à Barragem de Ponte Nova fosse pelo Aterrado, certamente, a 

situação seria outra e bem melhor. Também sugeriu que o Engº. Josemar seja convidado a 

dar esclarecimentos, nesta Casa de Leis, onde deverão ser convidados para ouvi-lo, os 

moradores do Aterrado, e dando a esses também a oportunidade de expor as dificuldades 

que enfrentam para percorrer aquela distâcia, sem transporte ou com parentes doentes. 

Ressaltou que tudo o que se refere à água nesta cidade, durante muitos anos, foi 

conversado com o DAEE, agora é com a Sabesp, mas, todos são solidários aos problemas 

e devem se unir para sua solução. Com relação à necessidade de licença ambiental, disse 

que solicitará o projeto da obra da entrada da Barragem Ponte Nova, para ver se também 

lhe foi exigido e se o valor gasto, de mais de setecentos mil reais, para resolver o problema 

de um ribeirão, foi compatível, visto que estão regulando recurso de seiscentos mil reais 

para a passagem do Aterrado. Em aparte, o Ver. Paulo Roberto de Faria disse que, a 

volta que os usuários tinham que fazer quando do problema na Barragem de Ponte Nova, 

pela Estrada do Conrado, era muito menor e caminho muito melhor, pois a estrada tinha 

acabado de passar por manutenção, feita pela empresa CODASP. Retomando, o orador 

lamentou, novamente, que aquela mesma secretaria estadual tenha disponibilizado recurso 

para uma obra equivalente, mas de menor tamanho, para atender a Barragem de Ponte 
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Nova, enquanto alega não lhe competir a liberação de recurso para a passagem do Aterro. 

Por fim, sugeriu que todos os Veradores convoquem seus Deputados e juntos se fortaleçam 

para exigir, da Secretaria de Recurso Hídricos, a liberação do recurso necessário àquela 

passagem, pendente há vinte anos, solicitando ao Presidente da Casa agendar uma 

reunião nessa Secretaria. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS  justificou oralmente 

sua Indicação Nº 145 dizendo que a manutenção solicitada evitará acidente com os 

usuários, na maioria, crianças e adolescentes.  Com relação à sua Indicação Nº 149, disse 

que a apresentou porque aumentou o trânsito de caminhões pesados e carregados, que 

ficam estacionados durante a noite, contudo, referida rua será asfaltada e, se não houver a 

regulamentação, muito em breve, estará toda danificada. Em aparte, o Ver. Sérgio dos 

Santos disse que também tem recebido várias reclamações dos moradores, como do Sr. 

Hélio da Lanchonete,  acerca dos caminhões carregados que ficam estacionados,  portanto, 

esta proposição reforçará seu pedido já apresentado à Prefeitura Municipal, pois, até as 

calçadas estão estourando. Retomando, o orador finalizou agradecendo o apoio do Nobre 

Colega. Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. 

FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA, reportando-se à sua Indicação Nº 146,  

esclareceu que a comunidade escolar veio a esta Casa de Leis, procurando o Nobre Colega 

Sérgio e, devido à sua ausência, lhe entregaram o pedido que gerou esta proposição. 

Prosseguindo, o orador mencionou cada um dos itens que necessitam de providências e, 

em seguida, parabenizou os Professores que demonstram, com a entrega deste documento,  

a preocupação com o bem estar dos alunos. Em seguida, referiu-se ao OF SSRH.CG Nº 

096/2013 já comentado por seus antecessores, demonstrando revolta pelo descasso com 

que foram mencionados o Deputado Dr. Gondim, Prefeito Municipal e Ver. Mário. Disse que 

certamente convidará o Engº. Josemar a vir a esta Casa de Leis, para prestar 

esclarecimentos aos Vereadores e à população do Bairro do Aterrado e adjacências. 

Contudo, falou que, se o Prefeito Rafael esperar a liberação do recurso financeiro, seja da 

Secretaria de Recursos Hídricos ou da Defesa Civil, a ponte não será construída neste ano. 

Enfatizou que uma ponte definitiva demanda tempo e dinheiro, portanto, sugeriu ao Sr. 

Prefeito Municipal fechar o buraco e liberar aquela passagem, ainda que para isso seja 

necessário um mutirão de funcionários, porque a população está revoltada e ficará ainda 

mais quando tiverem acesso a este documento. Lembrou que, a cada quatro anos, aquela 

passagem é afetada, contudo, precisa de uma solução, porque o tráfego de caminhões é 

interrompido, prejudicando o escoamento da madeira e cada prefeito resolve a sua maneira. 

Lembrou que, na semana passada, recebeu um e-mail do Sargento Edvaldo, do Exército 

Brasileiro, sugerindo reunir-se com o comando superior para conseguir, junto ao Setor de 

Engenharia daquela tropa, a construção de outra ponte. Sendo assim, sugeriu também 

esquecer o DAEE, pois, se aquele departamento estadual quisesse ajudar, já o teria feito, 

pois, todos os Prefeitos que já passaram, independente de partido político, estavam 

preocupados e queriam ajudar os moradores, que são os mais afetados,  reconhecendo que 

deve-se dar os mesmos direitos a todos os cidadãos. Afirmou, por experiência própria, que 

não se percorre, em apenas uma hora, o trecho citado pelo Engº. Josemar e, finalizando, 

disse que nem aquele engenheiro o percorrerá neste espaço de tempo.  Retomando a 

presidência e não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE passou para a 

ORDEM DO DIA e, conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 08/13 e CFO Nº 013/13 e EMENDAS 

MODIFICATIVA Nº 001/13 e SUPRESSIVA Nº 001/13, ambas de autoria do Ver. Sérgio dos 
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Santos, referentes ao PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/13 (Dispõe sobre o uso do 

Gabinete dos Vereadores da Câmara Municipal e dá outras providências), de autoria da 

Mesa Diretora. Terminada a leitura, o SR PRESIDENTE colocou em única discussão o 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/13, com as EMENDAS MODIFICATIVA Nº 001/13 e 

SUPRESSIVA Nº 001/13. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que este projeto o faz 

lembrar-se de um ex-Vereador que apresentou um projeto, para moralizar a Câmara 

Municipal de então, reduzindo o número de Vereadores, de treze para nove. Considerando 

que, quanto maior o número de Vereadores melhor a população seria representada, disse o 

orador que publicou na imprensa sua previsão, que se confirmou; aquele projeto foi 

aprovado, mas, o autor perdeu a eleição, embora tenha sido o mais votado da cidade. 

Concluiu declarando respeitar os Nobres Pares, mas alertou que um Vereador nunca deve 

fazer lei para se punir, portanto, devem ser inteligentes, elaborando leis que preservem esta 

Casa e a dignidade dos Vereadores. Parabenizou o Nobre Colega Sérgio dos Santos pelas 

emendas apresentadas, enfatizando que o Vereador que tem outra atividade e profissão, 

deve dispor de alguém para atender a população em seu gabinete, que conta com toda 

infraestrutura e manutenção é custeada com recurso público. Ressaltou ainda que, 

conforme o Ver. Sérgio justificou sua Emenda, se alguma coisa acontecer no gabinete ou 

com seus equipamentos, a responsabilidade deve ser atribuída ao Vereador.  Acrescentou 

que,  se as funcionárias deste Legislativo estão com bastante trabalho, entende que é justo 

seu assessor particular elaborar os trabalhos que precisa apresentar, agilizando e 

modernizando o mandato. Reiterou que os Vereadores não devem fazer lei para se punir, e 

têm direito de ter um assessor, como ele mesmo o tem, para atender a população, portanto, 

entende que é um direito legal do Vereador,  que deve ter autonomia para utilizá-lo. Por fim, 

elogiou a infraestrutura do gabinete, que deve ser utilizado, e declarou que não será 

contrário ao projeto, mas, registrou que ele não beneficia politicamente nem o povo e nem o 

trabalho dos Vereadores. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO disse que, embora não tenha 

nada contra os Vereadores que utilizam seus gabinetes,  o seu está sempre fechado, pois, 

não tem nem tempo para utilizá-lo, motivo pelo qual, no último dia oito, formalizou a entrega 

das suas chaves, lendo, na íntegra, o documento protocolado. Acrescentou que cada um 

responde por si e que ele não podia continuar vendo seu gabinete fechado, sem utilização, 

portanto, decidiu pela entrega das chaves. Por fim, disse que tem outra atividade 

profissional e ainda atende seus eleitores nas ruas, sendo, portanto,  dispensável o uso do 

gabinete. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA disse que também não o utiliza, porque 

faz os contatos via telefone, e-mail e pessoalmente, muitas vezes, vai até a casa e ao bairro 

em que é solicitado. Sendo assim, tal qual o orador que o antecedeu, afirmou que não 

utiliza o gabinete porque, diariamente, está nas ruas, conversando e atendendo os 

munícipes. Quanto ao horário de funcionamento dos gabinetes, embora sendo determinado 

das oito às dezoito horas, quando precisou utilizá-lo durante a noite, uma única vez, 

solicitou à Secretaria deste Legislativo e foi atendido, razão pela qual discordou dessa 

proposta (Emenda Modificativa relativa à extensão no horário para funcionamento do 

gabinete). Acrescentou ainda,  que as Sras. Arlete e Elisabete – funcionárias deste 

Legislativo, são muito atenciosas, tanto que, mesmo sem lhes apresentar um rascunho, 

basta-lhes solicitar verbalmente o documento que pretende e elas elaboram, reforçando que 

o gabinete é dispensável. Quanto ao Vereador que fez uma lei prejudicando a si próprio, o 

orador disse não saber de quem se trata, mas, ressaltou que não deixará de fazer lei que o 

prejudique porque não pensa nele, mas, no bem da coletividade. Lembrou que, 
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recentemente, apresentou alguns projetos de lei que,  politicamente,  não são bem vistos, 

devido à sua característica proibitiva, como no caso da proibição do narguilé e do uso de 

recipiente de vidro, contudo, finalizou reiterando que está pensando no bem da comunidade 

e não de si próprio.  Ninguém mais se manifestando, primeiramente foi submetida à única 

votação a EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/13, de autoria do Ver. Sérgio dos Santos, ao 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/13. Neste momento, o VER. SÉRGIO DOS SANTOS 

usando da palavra para encaminhamento de votação disse que não deve ter horário 

estipulado para uso do gabinete, pois, o vereador pode agendar uma reunião, para um 

sábado ou domingo, e assim dispensar o uso do plenário da Câmara Municipal. Quanto à 

manifestação do Nobre Colega Mário,  que atende a população na padaria em que trabalha,  

ressaltou que, no seu caso (do orador) é diferente, pois, atende no gabinete onde é 

procurado por várias pessoas. Disse que, em todas as cidades, os Vereadores dispõem de 

gabinete e utilizam-o até no sábado, pois, o Vereador não tem horário, deve estar vinte e 

quatro horas disponível. Por fim, também declarou entender que cada Vereador é 

responsável pelo seu gabinete e, neste sentido, apresentou a emenda para extensão do 

horário, conclamando aos Nobres Pares pelo voto favorável.  Ato contínuo, novamente,  o 

SR. PRESIDENTE submeteu à única votação, primeiramente, a EMENDA MODIFICATIVA 

Nº 001/13, de autoria do Ver. Sérgio dos Santos, ao PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

001/13, a qual foi aprovada por seis votos favoráveis a cinco votos contrários dos Vers. 

Claudinei José de Oliveira,  Cristian Luiz Candelária,  Deise Apª Corrêa Duque,  Mário 

Barbosa Pinto e Paulo Roberto de Faria.  Aprovada a EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/13, 

o SR. PRESIDENTE comunicou a aprovação automática da EMENDA SUPRESSIVA Nº 

001/13, de autoria do mesmo Vereador. Com ambas Emendas aprovadas,  o Ver. Paulo 

Arouca Sobreira requereu a dispensa da elaboração da Redação Final ao Projeto de 

Resolução Nº 001/13, requerimento este que, submetido à plenário, foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, onze votos.  Aprovada a dispensa da elaboração da Redação Final,  

foi o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/13 (Dispõe sobre o uso do Gabinete dos 

Vereadores da Câmara Municipal e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora, 

com as Emendas,  submetido à votação, e aprovado por unanimidade. Não havendo mais 

pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 

Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, referindo-se à persistente falta de 

telefone e internet nas escolas, importantes meios de comunicação, enfatizou que essa 

situação tem obrigado professores e diretores a utilizarem seus telefones particulares para 

os contatos profissionais. Considerou uma brincadeira com os professores e diretores das 

escolas a atual situação e solicitou aos Nobres Pares que mostrem ao Sr. Prefeito Municipal 

a necessidade de tais serviços de comunicação, pois, ele próprio não dispõe deste contato, 

devido aos projetos diferentes e divergências entre eles. Referindo-se à área de saúde, 

disse que a situação também está vergonhosa, não tem pediatra, motivo pelo qual alguns 

pais o procuraram pedindo providências, sendo então encaminhados ao SUS, em Mogi das 

Cruzes, e também diante da falta de Ortopedista, considerou uma regressão no 

atendimento. Disse que, há anos,  já foi funcionário da Santa Casa e também conhece a 

área de saúde, do que o povo precisa, qual seja o atendimento básico, como os 

especialistas em Pediatria e Ortopedia. Lembrou que, na campanha política, foi prometido o 

atendimento na área de saúde para a população e, embora a intervenção, o Sr. Prefeito 

Municipal não pode repassar recurso para a Santa Casa local, portanto, sugeriu que 
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devolva sua administração aos responsáveis anteriores à intervenção, pois realizavam um 

atendimento melhor do que ocorre atualmente. Disse que, nesta data,  os corredores da 

Santa Casa local estavam lotados de pessoas, aguardando o atendimento prometido pelos 

Vereadores, embora eles estejam lutando, como o Nobre Colega Cristian que ficou durante 

a madrugada, no Posto de Saúde, para verificar o sistema de atendimento e buscar 

solução. Por fim, conclamou pela atenção dos Nobres Pares, a fim de conseguirem que o 

Chefe do Poder Executivo Municipal tome providências, cumprindo o compromisso político 

que assumiram, buscando recursos e outros caminhos para resolver este problema. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS informou que encaminhou denúncia ao Ministério Público e à 

Secretaria de Estado que liberou o recurso para realização das obras mal feitas nesta 

cidade, para que os responsáveis sejam intimados à refazê-las. Solicitou à Comissão de 

Obras deste Legislativo que também fiscalizem as obras do atual mandato, citando a Rua 

Santa Maria, que terminou, há uma semana,  e o asfalto já está esfarelando. Enfatizou que 

a função do Vereador é fiscalizar e deve fazê-lo com as da atual gestão também, 

enfatizando que cobrará os membros da Comissão de Obras, pois as obras estão sendo 

mal feitas e todos estão de braços cruzados, nada fazendo para reverter a situação. 

Declarou-se contrário à recente contratação do “Sr. Panca” (Antonio Rodrigues de Camargo 

Neto), pessoa que considera honesta e trabalhadora, dizendo que, ao questionar o Prefeito 

Rafael, ele justificou que não contava com funcionário capaz para elaboração de ofício e 

respostas de requerimentos. Questionou se a Dra. Isabele e o Dr. Fernando, ambos 

concursados e atuando no Setor Jurídico da Prefeitura Municipal, não têm capacidade para 

responder requerimento. Esbravejou declarando não concordar com tal contratação, citando 

que o ex-Prefeito Adilson, recebe como Chefe de Seção, portanto, deveria ser colocado 

para trabalhar e não deixá-lo encostado, até porque seu salário é pago pelo povo. Também 

lembrou do Dr. Osmail de Cássia Ribeiro, renomado advogado da cidade, outro funcionário 

da Municipalidade ,que está encostado no arquivo morto, também no cargo de Chefe de 

Seção. Questionou quanto recebem tais funcionários nos cargos que ocupam, reiterando  

que devem ser colocados para trabalhar. Também citou os funcionários que trabalham na 

Secretaria da Prefeitura Municipal, como o Secretário – Sr. Sérgio Kusakabe e, os 

ocupantes do cargo de Chefe de Seção – “Guina”, Rosangela e Gisele, além da Cíntia, no 

cargo de Chefe de Setor, Marli – Agente Administrativa e Joice – Atendente, questionando 

se nenhum desses, após tantos anos de  trabalho na Prefeitura Municipal, não têm 

capacidade para responder um requerimento. Também questionou se aqueles que estão 

encostados (ex-Prefeito Adilson e Dr. Osmail) não servem para mais nada que justifique a 

contratação do “Sr. Panca”, que é aposentado e estava administrando o hotel do seu sogro. 

Enfatizou que não tem nada contra o "Sr. Panca", mas, entende que ele não precisa do 

salário da Prefeitura Municipal e, dirigindo-se ao próprio Sr. Panca, acreditando que ele 

estaria assistindo esta sessão, on line, pediu-lhe para demitir-se a bem do erário público, 

porque o povo não é obrigado a pagar altos salários à pessoas indicadas, aposentados que 

deveriam cuidar dos netos. Questionou por quê não se oferece tal oportunidade aos jovens 

desta cidade que não dispõem de emprego, ao invés de oferecê-la à aposentados, que a 

utilizam como “cabide de emprego”. Disse que a Prefeitura Municipal tem funcionário 

recebendo valor inferior ao Salário Mínimo Nacional, enquanto se contrata outro 

funcionário, cujo salário seria suficiente para contratar outros quatro trabalhadores braçais, 

que estão em falta. Disse que ajudou a colocar o Sr. Prefeito Municipal no cargo, mas, 

questionou se quer ou não quer mantê-lo do seu lado, lamentando tal contratação, 
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enquanto o ex-Prefeito está encostado, coveiro sem classificação e merendeira trabalhando 

como cuidadora no Abrigo. Acrescentou ainda que, o funcionário que não está rendendo, 

que não serve para trabalhar, que não está contente ou está fazendo corpo mole,  deve ser 

demitido, evitando encostá-lo, por perseguição. Declarou que já se propôs a ser o relator 

das contas do Prefeito Rafael, relativas ao exercício de 2008, e a votar favoravelmente, por 

reconhecer que ele está sendo mal assessorado, porém, lembrou que o prazo de cem dias 

desta gestão já venceu e os incompetentes continuam trabalhando. Por fim, disse que 

cobrará atitude do Prefeito Rafael com relação aos assessores, contudo, o defenderá 

porque embora mal assessorado, não é ladrão e sabe dos problemas com o FUNDEB, mas, 

terá que colocar “a casa em ordem”. O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA agradeceu o Sr. 

Prefeito Municipal e o Sr. Antonildes, do Setor de Obras, que disponibilizaram, para o 

Distrito dos Remédios, uma máquina patrol, uma retroescavadeira, dois caminhões e alguns 

funcionários que ficaram trabalhando quase a semana passada toda. Disse que muitas 

estradas ainda não foram atendidas, entretanto, foi resolvido um ponto crítico, numa das 

principais, que é a Estrada do Serrote,  onde fizeram uma valeta, colocaram tubulação e a 

água da mina, existente naquele trecho, foi direcionada para outra tubulação, fazendo todos 

crerem que não dará problema tão cedo. Informou que a máquina patrol permanece 

disponível e, nesta semana, tão logo melhore o tempo, outros serviços serão realizados. Por 

fim, fez questão de agradecer a união de esforços de todos, inclusive do Subprefeito – o 

“Sr. Mineiro” e do pessoal que já está roçando outra estrada para facilitar o serviço das 

máquinas. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS, reportando-se à falta de telefones e 

internet nas escolas, matéria de requerimento de sua autoria, disse que educação é tudo e 

tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Prosseguindo, disse que, nesta 

data, acompanhou um ônibus do transporte escolar,  da Empresa Bonauto, constatando que 

o desembarque dos alunos, do Bairro Paraitinguinha, foi feito com atraso, todos desceram 

correndo com destino à escola, mas, a entrada deles somente foi possível após a Monitora 

do transporte escolar justificar o atraso. Comentou que recebeu denúncia de uma mãe, que 

lhe relatou que o motorista estava abusando da velocidade, explicando que o mesmo 

percurso, que antes demorava uma hora, agora é feito em quarenta minutos. Considerando 

que a empresa atende as escolas estaduais, acredita que devam chamar os responsáveis 

do Estado para reunião e expor os problemas, pois já soube que o Ver. Cristian vem 

também buscando providências e, se isso não resolver, o caso deve ser enviado ao 

Ministério Público. Lamentou o fato porque conhece, por experiência própria, as 

dificuldades enfrentadas pelos moradores da zona rural que querem estudar, pois, já têm 

que levantar mais cedo e aguardar o embarque, em lugar ermo,  sendo então, o problema 

com o transporte é mais um fator desmotivador. Enfatizou que enquanto Vereadora é fiscal, 

mas também é cidadã e mãe, portanto, preocupa com o que poderia acontecer, inclusive, se 

os alunos não entrarem na escola e ficarem expostos às drogas, enquanto seus pais 

acreditam que pegaram o ônibus, no horário certo, e estão na escola. Ressaltou a 

gravidade do problema e a necessidade de resolvê-lo e, embora também não defenda este 

ou aquele e nem tenha conchavo com ninguém, espera providências para evitar que os 

jovens estudantes paguem pelos erros de outros. Disse que tentará conversar, conciliar e 

ver porque acontecem todos os problemas, todavia, lembrou que a Monitora do transporte é 

moradora da cidade, então ninguém pode alegar desconhecimento do caminho. Concluiu 

reiterando a importância da educação para a vida e o crescimento das pessoas e, 

consequentemente, para que o município seja melhor. Por fim,  lembrou ainda que os 
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estudantes de hoje, estarão no futuro, ocupando as cadeiras desta Casa de Leis, do Chefe 

do Poder Executivo ou em outras profissões, mas, para todas, precisam estudar. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, ao longo destes últimos dias, todos 

acompanharam a remoção de funcionários da Área de Educação, contudo, os serviços de 

limpeza e manutenção das escolas estão sendo realizados por funcionários de outros 

setores, como por exemplo, do Setor de Obras. Lembrou que, segundo informações, a 

Secretaria de Educação recolheu todos da sua pasta, mas, quando precisa, também solicita 

funcionários de outras Secretarias Municipais  para realizar serviços diversos, portanto, isto 

deve ser considerado e estudado, ou seja, a bem do serviço público, funcionários de um 

setor pode ser disponibilizado para outro.  Citou como exemplo, o caso de um funcionário 

que fez curso e se preparou para atender em um setor,  que ora está desativado, porque 

teve que retornar ao seu setor de origem. Diante do exposto, disse que o Chefe do 

Executivo, no seu entender, pode destinar funcionários para os setores que recebeu 

qualificação, demonstrando bom senso e “união do time”. Comentou que o município conta 

com funcionários preparados e capacitados para trabalhar na Área de Meio Ambiente, no 

Programa Acessa São Paulo e no Centro Esportivo Municipal, mas, estão desenvolvendo 

outras funções nas mais diversas unidades escolares. Registrou que exporá esta situação 

ao Sr. Prefeito Municipal, a fim de que os funcionários sejam remanejados para reativar 

setores ora desativados, por falta de pessoal qualificado, da mesma maneira que a 

Secretaria de Educação vem utilizando servidores de outros setores para atender as suas 

necessidades. Registrou a recepção feita à Secretária de Abastecimento e Agricultura do 

Estado de São Paulo, que esteve, nesta cidade, tratando sore a obra realizada na Estrada 

do Padre José-Roseira, onde ocorreram falhas, como por exemplo, local em que está 

afundando porque a água não foi canalizada, por falta de tubo que não estava no 

cronograma de obras. Concluiu que, muitas vezes, não é a empresa responsável a única 

culpada pelos problemas, mas, quem elaborou o projeto e a planilha da obra. Informou que 

este é o caso das pavimentações das ruas do município, cuja Administração Municipal 

elaborou o projeto e a planilha de valores e a empresa vem cumprindo o que está no 

projeto, portanto, quem elaborou o projeto deve também ser responsabilizado pelos 

problemas. Lembrou que, conforme licitação realizada, no ano passado, a empresa 

vencedora, seguindo o projeto, fará a obra em cinco metros de uma rua, cuja metragem 

correta é de oito metros e que, diante dessa situação, a atual gestão vem buscando 

alternativas jurídicas para resolver o problema, atendendo toda a extensão da rua, bem 

como as demais necessidades de outras ruas. Por fim, disse que, como um dos membros da 

Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, desta Casa de Leis, não levará os 

casos ao Ministério Público; antes, encaminhará os casos ao Poder Executivo, que tem o 

poder de notificar a empresa para realizar os consertos necessários, pois, conforme 

legislação,  toda obra pública tem cinco anos de validade, para conserto. Disse que não 

concorda com muitas coisas e, na medida do possível, vem trabalhando em várias 

situações, contudo, sugeriu ao Sr. Presidente desmembrar a COSPES - Comissão de 

Obras, Serviço Público, Educação e Saúde. Acrescentou que a Santa Casa passou por 

intervenção, há várias obras públicas com problemas, estradas rurais que são alvos de 

reclamos, embora, para mantê-las, foram gastos dois milhões de reais, recurso do Governo 

Federal, sem licitação. Sugeriu a todos que avaliem os documentos disponíveis nesta Casa 

de Leis, acerca da aplicação desse valor, cuja obra foi considerada emergencial. Enfatizou 

que os casos citados comprovam que ele vem correndo para a solução de várias coisas, 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 15 de Abril de 2013                                           FL. 13 

 

 
 

mas, não entende de tudo, nem é expert em saúde ou obras, conhece um pouco da área de 

educação, entretanto, todas essas áreas, com sérios problemas, são de responsabilidade 

de uma mesma comissão. Para comprovar o trabalho já realizado, por esta Casa de Leis, 

com relação às diversas obras, às unidades escolares ou à Santa Casa local, disse que 

basta verificarem as fitas gravadas e arquivadas nesta Casa de Leis ou chamar o fiscal 

designado para cada uma das obras, citando ainda os vários problemas do Centro 

Esportivo e que o atual Sr. Prefeito Municipal foi notificado. Lembrou que, em reunião nesta 

Casa de Leis, na gestão passada, para tratar sobre as obras municipais, um dos 

responsáveis pelas empreiteiras participou, ficou bravo com o que ouviu, disse que mudaria 

para Salesópolis e passaria também a fiscalizar todas as obras, entretanto, nada mudou,  os 

problemas continuaram no Centro Esportivo, na Estrada do Bracaiá e outros. Enfatizou que, 

para falar das coisas públicas, deve-se primeiro saber o que vem ocorrendo e o seu trâmite, 

levar tudo aos demais membros das respectivas Comissões para que, juntos, possam  sanar 

alguns problemas. Quanto à Santa Casa local, lembrou que o próprio Provedor, no 

Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, disse que estava entregando a Santa Casa porque 

senão, além de ser fechada, teria ainda que devolver recursos, portanto, foram tomadas 

medidas que penalizaram outras situações. Informou que as multas aplicadas pela Polícia 

Ambiental estão sendo canceladas, pelo Comando daquela corporação, atendendo 

solicitação  dos Vereadores que estiveram em reuniões, em São Paulo, junto com o Sr. 

Prefeito Municipal e Deputado Estadual André do Prado, questionando a respeito e 

fazendo-os lembrar da legislação dispondo que, após cinco anos, a construção não deve 

ser mais objeto de fiscalização, entretanto, a Polícia Ambiental estava aplicando as multas, 

atendendo determinação da Promotoria Pública. Falou que sempre está passando por esta 

Casa de Leis, perguntando sobre os processos e há documentos de obras já solicitados e 

arquivados, portanto, se alguém tiver interesse, basta solicitá-los. Reiterou que as 

empresas fazem as obras conforme os projetos que lhes são apresentados, portanto, deve-

se levantar quem foram e são os responsáveis pela elaboração do projeto, o Secretário 

Municipal que assinou e assim, todos devem responder pelos seus atos, lembrando que a 

lei determina um prazo de cinco anos para o Chefe do Poder Executivo questionar e propor 

acordo e, não conseguindo chegar a um consenso, deve levar o caso ao Ministério Público.  

O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou reportando-se às obras da Rua Santa Maria e 

“Rua da Bica”,  dizendo que constatou que a rua foi asfaltada, mantendo um poste no seu 

leito, boca-de-lobo sem tampar, entre outros que pretende cobrar da Administração 

Municipal. Concordou com o Nobre Par Claudinei acerca das inúmeras atribuições da 

COSPES – Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, comentando que 

esteve na Santa Casa local, que vem sendo alvo constante de críticas, contudo, registrou 

que sempre foi muito bem tratado. Informou que, no dia seguinte a esta sessão, um novo 

Pediatra começaria a atender, bem como os médicos do Estado retornariam para este 

município, na Santa Casa ou no Posto de Saúde, acrescentando ainda que, enquanto 

membro da COSPES, tem buscado soluções e por isso obteve tais informações. Disse que 

a Santa Casa passa por dificuldades e, não conseguindo pagar as contas, as empresas 

estão suspendendo o fornecimento, assim como os recursos federais e estaduais não estão 

sendo liberados. Com relação ao transporte escolar, o orador disse que esteve, na frente 

das escolas, averiguando os problemas e conversando com os diretores, que solicitam 

providências. Esclareceu que a empresa que presta serviço nesta cidade é uma 

subcontratada da Bonauto, esta que, segundo publicação na imprensa, está sendo punida 
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por outros problemas. Quanto aos funcionários que retornaram para suas funções de 

origem, também lamentou a suspensão do atendimento no Acessa São Paulo, cujo 

funcionário era qualificado para o atendimento. Falou que, diante da falta de plano de 

carreira, os funcionários deveriam ser devolvidos às suas funções, a fim de manter o 

atendimento da população que agora sente-se perdido. Disse que tem trabalhado muito, 

vem apresentando documento, averiguando cada denúncia no próprio local, conversando 

com o Sr. Prefeito Municipal, esperando então, sejam tomadas as providências, 

acrescentando que os Vereadores estão fazendo sua parte. Retomando sobre a área de 

saúde, lembrou que a dívida gira em torno de quatro milhões de reais,  portanto, muito difícil 

de resolver, o que será provável diante de uma negociação junto aos Governo do Estado e 

da Federação objetivando liberação de recurso e amenizar os problemas. Declarou seu voto 

de confiança aos interventores que, mesmo sabendo que enfrentariam muitas barreiras, 

assumiram tal responsabilidade, acrescentando que o Sr. Horácio, último Provedor, deu 

graças à Deus quando entregou a Santa Casa para a Administração Municipal, entretanto, 

acredita que será necessário muito conhecimento e empenho para solucionar os problemas 

que, acredita, só será possível com a união também desta Câmara Municipal. O VER. 

CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou registrando aos moradores do Distrito do Remédio 

que, no dia quatro deste mês, se reuniu com os Comandantes do Policiamento 

Metropolitano da Região, quando propôs o policiamento comunitário, conforme o modelo 

japonês, denominado Chuzaisho. Comentou que foi implantada uma base dessa, no Bairro 

Pindorama, em Mogi das Cruzes, e deu certo, levando-o a pensar que essa seria uma 

alternativa para Salesópolis, que não consegue aumentar o efetivo policial.  Esclareceu que 

a Base Policial Chuzaisho significa local de residência de trabalho, cuja construção da casa, 

os comerciantes e moradores já se dispuseram a ajudar; onde um policial reside com sua 

família e tem à sua disposição uma viatura policial, ficando à disposição da população local, 

vinte e quatro horas, registrando que o Soldado PM Pedro Luiz, com vinte e quatro anos de 

experiência, já se dispôs ao cargo. Informou que diversos policias brasileiros estão indo ao 

Japão, para conhecer melhor esse projeto, assim como há diversos policiais japoneses 

vindo a São Paulo e trazendo as ideias, para implantação desse sistema no Brasil. 

Comentou que, no dia seguinte a esta sessão, não participaria da reunião agendada com a 

Petrobrás, porque estaria, em audiência, com um deputado, que se propôs a dar-lhe 

suporte, esperando trazer bons resultados para esta cidade, especialmente, ao Distrito dos 

Remédios. Disse que, na oportunidade, aproveitará para solicitar a liberação de recurso 

financeiro necessário à aquisição de um veículo para transporte de paciente, aos hospitais 

da região e capital. Informou que, nesta data, trouxe um veterinário particular para atender 

os produtores rurais, à custo mais acessível do que o mercado, em substituição ao serviço 

que era prestado pelo veterinário da Administração Municipal e, em quarenta minutos, foram 

vacinados dez animais, contra brucelose, ao custo de seiscentos reais. Por fim, agradeceu 

ao Sr. Prefeito Municipal, à Veterinária – Dra. Mariana e à Secretária de Saúde, pelos 

seiscentos reais que sairam do bolso do produtor salesopolense.  A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE lembrou que apresentou a Indicação Nº 128, juntamente 

com o Nobre Colega Cristian, solicitando a colocação de placa proibindo o estacionamento, 

em ambos os lados da Avenida Victor Wuo,  desde o seu cruzamento com a Rua XV de 

Novembro até a Padaria do Mineiro, comentando que, na última quinta-feira, dia da 

tradicional “Feira de Quinta de Mês”, aconteceu um transtorno envolvendo o carro da 

Bandeirante Energias do Brasil e, na sexta-feira, foi procurada por munícipes que lhe 
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agradeceram o empenho pela colocação das placas e, mais tarde, outros dois moradores da 

rua reclamaram sobre as placas. Diante dos reclamos, disse que procurou o Sr. Renato – 

responsável pela colocação das placas, e as placas afixadas do lado direito, no sentido 

centro-bairro, foram retiradas, contudo, retornou o transtorno naquela via, esperando, no 

próximo dia de feira, não tenha mais transtorno ainda. Comentou também um acidente no 

local, que transtornou todo o trânsito, devido o carro do SAMU e outros que já estavam 

estacionados,  além dos que passavam pela via, portanto, desculpou-se junto ao funcionário 

Renato, porque encaminhou a citada proposição e falou com ele, atendendo os vários 

munícipes que reclamaram do transtorno no trânsito daquele trecho. Reportando-se ao 

muro de arrimo, naquele mesmo trecho, disse que as luminárias foram arrancadas por 

vândalos e as placas nas quais eram afixadas, jogadas no chão, o que provocou a queda de 

uma senhora idosa. Quanto à Praça João Manoel Ferreira de Souza, localizada no Jardim 

Nídia, mais conhecida como “Praça dos Idosos”,  disse que o mato tomou conta daquele 

espaço, necessitando urgente de manutenção, assim como necessita manutenção a 

iluminação pública da esquina da Avenida Victor Wuo com a Rua São Cristóvão, Bairro 

Fartura, haja vista que a escuridão tem favorecido o uso da praça local para atos ilegais, 

onde já encontraram ampolas plásticas que, lhe disseram, tratar-se de drogas. Lembrou que 

há outras praças na cidade que  precisam de manutenção pra evitar vandalismo, 

enfatizando que a situação atual demonstra descaso, à exemplo da instalação exposta no 

trecho da “Avenida Nova”. Por fim, disse que, embora reconheça a situação precária pela 

qual a Prefeitura Municipal vem passando e que a prioridade deve ser o pagamento dos 

funcionários, há outras emergências como as citadas que também devem ser consideradas. 

Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra, como 

LÍDER DE BANCADA, ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS  (PMDB) que declarou seu apoio 

ao Sr. Rodrigo e Sra. Jô, interventores da Santa Casa local, nomeados pelo Sr. Prefeito 

Municipal. Referindo-se novamente às empreiteiras que vêm realizando obras nesta cidade, 

disse que o projeto pode estar errado, mas, a fiscalização que solicitou refere-se à 

qualidade, pois o serviço deve ser bem feito, não como o asfalto que está esfarelando e 

calçada trincando. Questionou, como exemplo, se no projeto da obra do Cemitério Municipal 

constavam os fios expostos por cima da grama, como as fotos que já demonstrou, assim 

como as luminárias roubadas, por falta de uma proteção. Enfatizou que a intenção de sua 

manifestação é que as obras sejam feitas com qualidade, pois a função do Vereador é 

fiscalizar se o serviço está sendo bem feito e, se a rua tem dez metros e a empresa recebeu 

para fazer cinco metros, que faça apenas os cinco metros bem feitos. Ressaltou ainda a 

necessidade de planejamento para evitar obras tal qual a “Praça dos Idosos”, onde falta 

banheiro, ainda que fosse um banheiro químico,  para os seus frequentadores, que estão 

utilizando o do posto de gasolina mais próximo. Falou que não encaminhará suas denúncias 

ao Sr. Prefeito Municipal por entender que, enquanto Vereador, tem poder de encaminhar 

direto ao Ministério Público e, se esse nada fizer, estará consciente de ter feito a sua parte.  

Conclamou pelo apoio dos Nobres Pares com relação às obras públicas,  dizendo que “uma 

andorinha só não faz verão”, contudo, “não jogará a toalha”, continuará fiscalizando, 

esperando que os onze vereadores “façam verão”, banindo as empreiteiras que estão 

prestando péssimo serviço neste município. Comentou uma matéria veiculada no “Jornal da 

Globo”, sobre a Máfia das Empresas, em que há prefeitos envolvidos e que já foram presos, 

portanto, se o Ministério Público não resolver os problemas locais, levará o caso para a 

Polícia Federal, pois não tem acordo com nenhuma empreiteira e pode falar tudo de cabeça 
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erguida. Reportando-se à situação da Santa Casa de Salesópolis, consideerando a sua 

dívida impagável,  parabenizou a atitude do Prefeito Rafael, que decidiu pela interdição, 

contudo, lembrou que sempre  defendeu a necessidade de uma auditoria naquele local, 

certo de que,  neste caso,  muitos sairiam de lá algemados. Disse ainda que, mesmo 

vendendo a Santa Casa e as demais propriedades da Sociedade São Vicente de Paulo,  

não será suficiente para pagar a dívida atual. Lembrou ainda, que os Vicentinos também 

tomaram o asilo da comunidade, cujos assistidos tiveram que procurar vaga em Santa 

Branca e Mogi das Cruzes, portanto, eles “enterraram “ a Santa Casa e o Asilo local. Após 

advertido, pelo Sr. Presidente,  de que seu tempo já estava extrapolado, pela segunda vez 

(a primeira vez foi através do sinal sonoro), o orador finalizou dizendo que os Vereadores 

devem tomar providência e denunciar, doa a quem doer. Manifestando-se também como 

LÍDER DE BANCADA, o VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ (PT) informou que a Deputada 

Federal Janete Pietá encaminhou ao Sr. Prefeito Municipal, um ofício comunicando sua 

intenção de contribuir com o desenvolvimento econômico e social de Salesópolis e região e, 

em apoio à atual gestão, apresentou uma Emenda ao Orçamento da União, para o exercício 

de 2013, no valor de trezentos mil reais, para ampliação do Centro de Reciclagem, a ser 

executada através da FUNASA – Fundação Nacional de Saúde e, oportunamente, 

comunicará os procedimentos necessários à liberação dessa emenda. Em seguida, 

registrou que, no dia seguinte a esta sessão, a EMEF Mestra Henriqueta comemoraria 

oitenta e um anos, homenageando todos os professores da Rede Municipal. Procedeu a 

leitura do histórico da referida unidade escolar e finalizou dizendo que não poderia deixar 

passar em branco essa data e de mencionar as pessoas importantes que passaram por esta 

cidade. O SR. PRESIDENTE lembrou que, no dia seguinte a esta sessão, às quatorze 

horas, estava agendada a reunião com a Petrobrás,  na sede da Prefeitura Municipal. 

Também lembrou que, no dia dezessete, no mesmo horário, seria realizada a reunião com a 

Empresa Júlio Simões, nesta Casa de Leis. Por fim, informou que a Festa do Undokai, 

prevista para o dia quatorze, devido às chuvas, foi adiada para o próximo final de semana, 

dia vinte e um, com início às oito horas e trinta minutos. E, nada mais havendo a tratar,  

agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, da 

qual lavrou-se a presente ata. 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 15 de Abril de 2013. 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 

22 de Abril de 2013.   

            


